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ELŐSZÓ.

A’ gyöngyösi casinó-egyesület hosszabb törek
vés után, — 1836-ik évi december 26—ik napján 
létesülvén, valamint akkor az egyesület czélját 
tárgyazó szabályokról gondoskodott, úgy alá
írási három évei folyó év oct. 31-én  eltelvén, 
fennmaradását 1839-ik novemb. 1—töl kezdve 
hat évrei aláírás által biztositá, ’s következen
dő szabályokat állapította meg.





A ’ casinó szabályai.

A’ casinó szabályai két részre osztatnak: alkotó sza
bályokra, mellyek az egyesületnek mintegy alapúi 
szolgálván, az egész aláírás ideje alatt változatlanul 
megmaradnak; — és rendeletekre, mellyek az alá
írás ideje alatt, és időről időre a’ körülményekhez 
képest változnak.

A lkotó  szabályok.

1- ő. A’ casinó a’ jó ízlést, miveit magaviseletét, 
józan és közhasznú elmélkedést, az ész tehetségét, 
’s a’ közértelmességet kifejtő, ’s nevelő egyesület. 
— Ezen kellemes, és csinos társalkodásra szánt hely 
az egész egyesület sajátja, benne egy részes sem 
követelhet mások felett elö-jogot, ’s kiváltságot.

2- ik. A’ casinó részeseinek becsületes nemes 
magaviseletü férfiaknak kell lenni.
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3- ik. Ámbár az egyesület biztosítására hat évrei 
aláírás nyittatván, ebben az foglaltatik, hogy csak 
az igy aláírók lehetnek részesek; minthogy azonban 
az eddigi 80 aláírókkal az egyesület hozzávetőleg 
biztosítva van, a’ hat évrei, az aláirottakat továbbá 
is kőtelező aláírásnak ezentúl is kiterjesztése mellett, 
egy évre is részes lehet akárki, kit a’ társaság, 
izraelitákat átalában kivéve, az alább leirt mód 
szerint egyesületi tagnak megválaszt, ’s magát vagy 
hat évre kötelezi, vagy egy évre Íratván csak be, 
illető részvény diját azonnal leteszi.

4 - ik. Minden tagnak van joga, általa jól ösmért 
nemes maga viseletű honfit vagy külföldit az egyesü
letbe, mint vendéget bevezetni.

5- ik. A’ vendégek szintúgy, mint a’ részesek a’ 
casinónak kellemeiben részesülnek, kivévén, hogy 
gyűlésekben szavazatjuk, ’s mást bevezethetni joguk 
nincs.

6- ik. A’ társaság évenként, közülésre kétszer 
gyűl össze, u. m. a novemb. és májusi gyöngyösi vá
sárok vasárnapján reggel, melly gyűlési napokra a’ 
részesek, a’ casinóban két héttel előbb kiteendö jelen
tés által emlékeztetnek. — Ezen ülés választ ma
gának Elnököt,— tárgyai lesznek: a) az egyesület álla
potáról az igazgatók által teendő jelentés, b) az 
igazgatók, ’s választottság kinevezése, c) a’ casinó 
további fentartására ’s emelésére szükséges intéz- 
vények. — Ha az előforduló tárgyak egy napi ülés
ben nem végeztetnének e l, az ülés a’ következő na-
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pon folytattatik ’s akkor a’ tárgyak minden továbbra 
halasztás nélkül eldöntetnek. — A’ vélekedések meg
oszlásakor, a’ kérdésben levő dolgot, az ülésben meg
jelent részesek többsége határozza e l , ’s igy hozott 
végzés minden részest, akár jelen volt, akár nem, 
egy iránt kötelez, a’ végzések a’ casinói szobában 
lesznek olvashatók.

7-ik. Gyűlésekben a’ többség nyilván ki nem 
tetszvén, a’ kérdés szavazásra eresztetik, melly ek
ként megy végbe: a’ tárgy teljesen felvilágositalván, 
’s megfontoltatván, minden tag egy e’ végre elkészí
tett golyót vesz a’ kezébe, ’s azt a’szavazó-szekreny- 
nek igen, vagy nem szavakkal mcgjegyzett fiók
jába tetszése szerint veti, — midőn a gyülekezet 
száma páratlan, akkor az elnök is, valamint minden 
tag , külön csak e g y ; — ha pedig páros, akadály 
elhárítás végett két szavazattal bir, ’s egy golyó-több
ség már határoz. — Ha pedig a’ vélemények több 
ágra oszlanának, összeül valamellyik szobában egy 
három u. m. egy választottsági, és más két tagból 
álló, a’ közülés által e’ végre kinevezendő bizottság, 
melly a’ részesek kinyilatkoztatását feljegyzi, ’s a’ 
többség akaratját a’ községnek előadja, melly azt 
kérdésben sem vevén, véghatározatnak tekinti.

8-ik. A’ casinó egyeteme, az egyesület folyamat
ban tartását, közülés határozatai végrehajtását, cse
lédeire feliigyclést, és a’ pénzkiadásokat, választott- 
ságra, és az ebben foglalt igazgatók, pénzlárnok, és
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jegyzőkre bízza, kik a’ rendeletekben leirt módon 
választatnak.

9- ik. Minden tag a’ maga esztendei részét a’ ren
deletekben meghatározott helyen, és időre lefizetni 
tartozik. — Kiki szabadon, és teljes felvilágositta- 
tása után kötelezvén le magát, érezni fogj a tartozását, 
és igy annak teljesítése végett sem unszolásra, sem 
levél általi megszólításra nem várand, a’ netalán nem 
fizetők iránt pedig az egyesület rendelkezend.

10- ik. Vak szerentse-játék a’ casinóban tilos.
11- ik. Ebet vagy más állatot az egyesület szo

báiba hozni nem szabad; — valamint az olvasó-szo
bában, úgy táncz vagy hangászat mulatság, és theá- 
trum, vagy gyűlés alkalmával, a’ casinó-teremben; ’s 
ollykor, midőn a’ szép-nem is megjelen, az evő-szo
bában a’ dohányzás egyátalában tilalmas.

12- ik. Javaslat, aláírás, és más efféle segedel
mek ajánlására egy különös könyv van rendelve, 
mellybe kiki tetszése szerint írhatja nevét, ’s nyilat
kozását.

13- ik. Azon esetben, ha az igazgatók, vagy vá
lasztottsági tagok közül valamellyikkihalna: tartassák 
tüstént választottsági ülés, és a’ közülés helyben
hagyása-, vagy változtatásáig neveztessék a’ kimúlt 
helyébe más tag.

14- ik. Újságot, egy szóval, a’ mi a’ casinóban 
közhasználatra szolgál, elvinni a’ casinóból nem sza
bad, kivevén az egyesület könyveit, mellyek az illető 
könyvtárnokok által, nyugtatvány és kárpótlás terhe
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alatt, általok a’ könyv nagyságához képest meghatáro
zandó időre részvényeseknek ki fognak adatni, vala
mint a’ használatra beadott, vagy adandó könyvek is 
a’ szerint, mint a’ tulajdonosok a ki- vagy nem adást 
engedik.

15- ik Az olvasószobában szerény, és kímélő 
csend uralkodjék.

16- ik Ha valamelly részes a’ magaviselet azon 
elvei ellen vétkeznék, melly mellett ezen társaság 
tagjának a’ 2ik alkotó-szabály szerint felvétetett, ’s 
e’ miatt kirekesztése iránt a’ közgyűlésnél indítvány 
tétetnék, melly indítványt legalább öt részesnek kell 
aláírni, ’s a’ közgyűlésen jelenlevő tagoknak szótöbb
ségével kirekesztetnék, az ezen társaság tagja többé 
nem lehet; a’ vádoló öt tag közül azonban, a’ szava
zatok számlálásánál, csak a’ jelenlevők száma fog 
számláltatni, ’s illy indítvány csak azon esetben vétet
hetik tanácskozás alá, ha a’ vádoló öt tagot ide nem 
számlálván, más 10 tag van jelen a’ közgyűlésen, ’s 
illy eset a’ gyűlésre felszólító levélben különösen 
érintendő lészen.

R e  n d e l e t e k *

1. A’ casinó az illetőknek nyitva áll, ’s annak 
minden kényelmeit élvezhetik.

2. Részesek száma berekesztve nincs, és részes 
mindenki lehet, kit választottsági ülés alkotó szabá-
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lyokra figyelmezve, szavazati többséggel méltónak itel; 
de részesnek csak az tekintethetik, ki legalább egy 
egész évre a’ casinóba beáll;— vállalkozó név alatt 
azonban évnegyedenként is lehet választoltsági határo
zatnál fogva, és az évi dij aránylagos lefizetése mellett, 
a’ casinó kellemeit élvezhetni, de a’ vállalkozók, sza- 
vazhatási, és hivatalviselhetési joggal nem bírnak.

3. Az egyesületbe rendszerint csak részes tag, 
vagy vállalkozó járhat be, vendégek azonban minden
kor szívesen láttatnak, kiket a’ bevezető a’ társaság
nak bemutatni köteles; — illy czím alatti bejárásra 
azonban csak ollyanok számolhatnak, kik itt mintegy 
átmenöleg tartózkodnak.

4. Részessé lenni kívánók, magokat akármelly 
részvényes által bejelenthetik, ’s a’ választottsági 
ülés, mellynek egy igazgatóval együtt ezen foglala
tosságra 7 tagból kell állania, a’ dolgot minden ol
dalról megtekintvén, szavazás által határozandja el, 
váljon a’ folyamodó a’ társaság kebelébe felvétes
sék-e ? — Az egy éves részvényesek, kötelesek, be
jelentés alkalmával akár magok, akár a’ bejelentő 
által az illető díjt vagy azonnal megfizetni, vagy az 
aláírási íven, tulajdon neveik aláírásával, ez iránt az 
egyesületet biztosítani, melly esetben, a’ több évre 
aláírókkal együtt, az alább meghatározott időben fize- 
tendik az illető díjt; a’ vállalkozók pedig mindég be
jelentés alkalmával magok, vagy a’ bejelentő által 
fizetik le az illető részvénydíjt. — A’ bevett tagok 
nevei mindenkor jegyzőkönyvbe iktattatnak.
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5. Ha valaki a’ választottság által részesnek, vagy 
vállalkozónak el nem fogadtatik, a’ választottsági ülés 
jegyzőkönyve a’ közülés által lévén megerősítendő, 
ebben bevétele elhatároztathatik.

6. A’ választottság 24 tagból áll, kik a’ válasz
tottsági ülésben mindnyájan szavazattal bírnak, jele
sen, van két igazgató, egy pénztárnok, két jegyző, 
két könyvtárnok, és 17 választott, mindezek a’ no
vemberi közülésben olly formán, hogy a’ két igazga
tóra, egy pénztárnokra, két jegyzőre, és két könyv
tárnokra, — minden hivatalra külön külön, a’ 17 válasz
tottakra pedig egyszerre tétessék a’ szavazás; ek- 
képen választassanak újra: minden megjelenő részes, 
a’ tőle választatni kívánt tagok neveit magában fog
laló levélkét az e’ végre kiállított medenczébe vetvén, 
az egyesület, négy tagból álló választmányt, s e’ kö
zött egy jegyzőt nevez ki, melly különösen összeülvén, 
az említett levélkéket átvizsgálja, ’s a’ többség aka
ratát belölök kivonván, a’ szavazatok többsége sze
rint, az uj igazgatókat, pénztárnokot, jegyzőket, könyv
tárnokokat, és választottakat kikiáltja. — Ugyan
ekkor, a’ mindenkit illető tisztség, ’s mindenek rendes 
áltadása, ’s vétele is, a’ választmány befolyása mellett 
végbemenvén; egyébiránt a’ könyvtárnokoknak kö
telessége leend, a’könyvtárra, és újságokra felügyelni, 
’s fentebb az alkotó szabályok 14ik pontjában meg
állapított mód szerint, a’ könyveket — ide értvén a’ 
fél évenként bekötött újságokat is— olvasásra kiadni, 
’s azon részvényeseket, kik az olvasásra kivitt köny-
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veket, a' kijelelt időre felszólítás után sem adnák be, 
a’ választottságnak bejelenteni; hogy pedig a’ vidéki 
részvényesek, a’ casinói könyvekhez annál könnyebben 
hozzájuthassanak, minden héti vásárkor, a’ könyvlár- 
nokok, reggeli 10 órától 11-ik a’ casinóban, a’ men
nyiben körülményeik engedik, megjelenni igyekezze
nek. — Egyébiránt ha az igazgatóknak, vagy más 
bármelly tisztviselőknek az alkotó szabályok 13—ik 
pontjában emlitett meghalása esetén fölül, bár mi más 
egyéb módon is valamelly hivatal megürülne, azon 
esetre tartassák tüstént választottsági ülés, és a’ köz
gyűlés helybenhagyása-, vagy változtatásáig, válasz- 
tassék a’ megürült helyre más tag.

7. A’ választottság valamellyik igazgató által egy- 
behíva, az összehívó igazgatónak, ha pedig ez aka
dályoztatnék, a’ másik igazgatónak elnöklete alatt a’ 
casino igazgatása tárgyairól tanácskozik. — Efféle 
ülések napjait, az egybehívó igazgató, a’ helybeli vá
lasztottsági tagoknak, a’ casinó szolgája által, két nap
pal előbb tudtokra adja, és hogy a’ választottságban 
nem levő részesek, és vállalkozók is , kiknek tetszik, 
szavazat nélkül azonban , megjelenhessenek, ezen 
gyűlések napjairól írott jelentés fog köztudomás vé
gett a’ casinói szobában kifüggesztetni.

8. Minden tag a’ maga részvénydiját Gyöngyösön a’ 
casinó pénztárnokának fizeti, vagy fizetteti le , ’s attól 
nyugtatványt kap, évenként előre teendő fizetési ha
tárnapul, a’ novemberi közgyűlés tűzetik ki.

9. Egy éves részvényesek, valamint a’ vállalko-
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zók is, ha folytatólag kívánnának részvényesek, vagy 
vállalkozók lenni, köteleztetnek minden évben, ille
tőleg év-negyedben, illető dijokat azonnal előre le
fizetni, vagy pedig — ha egy éves részvényesek — 
az aláírási ivén tulajdon neveik aláírásával magokat 
újra kötelezni, különben részvényeseknek, vagy 
vállalkozóknak nem tekintetnek.

10. A’ casinói év november 1-söén kezdődik.
11. Ha cseléd, rend, vagy alkalmaztatás ellen 

valakinek panasza van, adja be Írásban az igazgatók 
egyikének, ki azt a’ panaszbeadás utáni első válasz
tottsági ülésnek, intézkedése alá terjeszteni köteles 
leend.

12. Ha részvényesek, avagy mások által olvasásra 
könyvek adatnának b e , mellyek akármikor visszavé
tethetnek; ezeknek szintúgy, mint a’ társaság által 
vásárlóit, vagy ajándékképen nyert könyveknek is 
rendes, és külön összeírása tartassák.

13. A’ társaság vagyonairól két lelettár vitessék, 
egyik mindég a’ rendelkező igazgatónál, másik a’ 
jegyzői hivatalnál tartassák, és az uj szerzemények 
is azonnal mind a’ kettőbe beiktattassanak; — egyéb
iránt , a’ pénzt és könyveket, mellyek a’ pénz- és 
könyvtárnokok számadásai alatt állanak , kivéve, a’ 
casinó minden egyéb vagyonairól, a’ rendelkező igaz
gató , minden esztendő végével tudósítását rendesen 
bemutatandja.

14. A’ számadások rendes vitelére határoztatik:.
a) A’ számadás mindenkor a’ novemberi közülés
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előtt vizsgáltassuk meg, rnelly végre, a’ megelőző 
májusi közülésből, választottsági tagok és más része
sekből álló vegyes küldöttség lesz kinevezendő, mclly 
a’ számadásról előforduló észrevételeivel a’ novem
beri közülésnek jelentést teend.

b) Minden fizetést egyedül, ’s egyenesen a’ pénz
tárnok tegyen, gyűlési határozat, vagy a’ rendelkező 
igazgató rendeletére.

c) A’ pénztárnok, a’ választottságnak, havonként 
mutassa be a’ pénztár állapotának rövid kivonatát.

15. Gyűlésekben rendtartási hatalom, az elnököt 
éti, gyűlésekben egymást uraim, vagy társ-urak

nak nevezzük, — a’ szólás pedig jelentési sor szerint 
történjék; — egyébiránt jegyzőkönyvekben a’ czime- 
zés nélkülöztetni fogván, az egyesülettől igazgatók 
által társakhoz küldendő levelek borítékain, a’ társak
nak illető czímeik is felirandók lesznek, egyesület 
nevében írandó levelek pedig, előbb mindég gyűlésben 
állapitatnak meg.

16. A’ casinói egyesület jelenleg tánczmulatságot 
adni nem fog; — szabadságában marad azonban, a’ 
casinó teremében, egyes részvényeseknek választott
sági ülés rendelkezése mellett, és a’ casinói pénztár 
terheltetése nélkül tánczmulatságot adhatni.

A z  igazgatók jo g a i ’s kötelességei.
1. Ölt hirdetik ki a' választottsági ülések napjait, 

az azokban felveendő nevezetesebb tárgyaknak a’
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h;rdetményben leendő kitűzésükkel, tartoznak pedig 
választottsági ülést havonként okvetetleniil, ha pedig 
sürgetés dolgok jönnének közbe, többször is tartani. 
— Ők hirdetnek 15 nap közben jöttével rendkívüli 
közgyűlést is, mit tenni kötelesek, ha legalább 10 
részvényes tag kívánja; (az alkotó szabályok 16. §. 
maga épségében maradván) ha pedig illy esetben, az 
igazgatók 3 nap alatt közgyűlést nem hirdetnének, 
a’ gyűlést kívánó 10 részvényes közül bármellyik is 
a’ társaságot közgyűlésre összehívhatja; — egyéb
iránt a’ rendkívüli közgyűlésben semmi egyéb tárgy, 
mint a’ mi a’ hirdetvényben előre kitűzve volt, tanács
kozásba nem vétethetik; — a’ rendkívüli közgyű
lésre, &’ helybeli tagok, a’ casinóban kifüggesztendő 
jelentés, a’ vidéki tagok pedig, levél által lesznek meg
hívandók.

2. A’ cselédek rendben tartása, ’s azoknak a’ 
megalapított elvek szerinti félfogadása, őket illeti.

3. Már elfogadott fizetéseken kívül, olly elkerül
hetetlen és sürgetés költségekre, mellyck választott
sági üléstartásig nem halaszthatók, 10 pengő forintig 
rendelhetnek ki a’ pénztárból.

4. Megeshető zavar és rendetlenség elhárítása 
végett, a’ pénzkiadásokról való rendelkezés, csupán az 
igazgatók egyikére bízatik, ’s hogy ezek folyamatja 
felül mindég tiszta és körülményes tudomása lehes
sen, ő hatalmazza meg, eltávozásának esetében pedig, 
az általa megkeresendő másik igazgató, a’ kifize
téseket.



5. Semmi nagyobb változtatást, a’ választottság 
helyben-hagyása nélkül, nem tehetnek.

6. A’ részvények beszedését minden módon esz
közölni kötelesek, ’s a’ fizetni vonakodó részvényesek 
iránt időnként a’ választottsági ülésnek jelentést tenni 
tartoznak.

7. Az intézet minden javaira, ’s azok jó karban 
tartására ügyelnek; vigyáznak különösen arra, hogy 
a’ számadó cselédeknek havonként legalább kétszer 
beadandó számadásaikban hiány ne legyen.

8. Minden év végével, a’ költségek eliránylását fog
ják a’ jövőre kidolgozni, a' múltnak jövedelmét, ’s 
kiadásait vevén alapul, ’s a’ különbséget, vagy czél- 
irányos változásokat megemlítvén, mellyek a’ jövő 
évben történhetnek; — ezen eliránylást, a’ novem
beri közülésnek eleibe terjesztik, melly azt átnézvén, 
észrevételeit, ’s utasítását az iránt kijelenti.

9. A' casinó fentartására, benne a’ csendre és 
illendőségre felügyelnek, hogy az egyesület mindég 
legjobb hírben maradjon. — Ők emlékeztetik ennél
fogva, a’ netalán feledékeny részeseket, a’ közakarat
határozta alapok tisztel tetősére; ők hívják össze a’ 
választottságot, sőt ha szükséges lenne, az egész 
társaságot. —- Annak meggátlására, ha valamelly 
részes, vendég, vagy akárki, a’ község méltóságát 
bármi módon megbántani, rendeletéit általhágni, sőt 
az egyesületet magáénak tekintvén, benne hatalmas
kodni, ’s igy a’ közegyességet háborgatni nem átal- 
laná, vagy pedig olly valaki találkoznék, ki a’ világ
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előtt hírét, ’s characterét mocsokkal bélyegezné, vagy 
mocskítatni szenvedné úgy, hogy az egyetem vele a’ 
társalkodást, a’ nélkül, hogy ezen szenny magára is 
háramlanék, nem folytathatná; illyes esetben a’ tár
saság nyugalmát, díszét ’s tisztességi fényét óvni kö- 
teleztetvén, az illy tagot az egyesületböli kimara
dásra addig is , míg az azonnal összehívandó rendkí
vüli közülés a’ dolog iránt rendelkezend, mind az 
által kimélőleg, megkérendik.

A ’ választottság jo g a i ’s köte

1. A’ választoltsági tagok havonkint, vagy hasíir- 
getős dolgok jönnének közbe, akármikor szükséges 
leend, az igazgató által a’ választottság ülésére hiva
talosan meghívattatnak, ’s miután e’ tisztet, és ben- 
nek helyheztetett közbizodalmát elválalták, pontosan 
megjelenni tartoznak.

2. Yalamelly végzéshozásra a’ választottság tagjai 
közül hétnek, ’s ezek számában egy igazgatónak kell 
jelenlenni.

3. A’ választottság, dolgai folytatásában se ön- 
kényleg, se megalapított rend ellen nem tehetvén, 
az egyesület életerét érdeklő tárgyakba nem eresz
kedhet, hanem minden munkálkodásában a’ közülés 
határozásaihoz szorosan ragaszkodva, az egyesület 
javára czélzó szabályokat készítend, ’s végre is hajtand.

4. Az egyesületnek kamatra adandó pénzét csak

lességei.



18
biztos kezesség, szóbeli perrei kötelezés, és rendes 
betáblázás mellett egyedül a’ választottság adja ki, — 
részesek idegenek előtt elsőbbséggel bírván.

5. Az igazgatókat, valamint a’ közrend fentar- 
tásában, úgy a’ pénzek behajtásában is minden kitel
hető módon a’ legczélszeríibb rendelkezés mellett elö- 
segítendi.

6. Sem az igazgatók, sem a’ választottság bármi 
szín alatt jutalmat, vagy kárpótlást senkinek sem ad
hat; — mivel az effélék elitélését, ha csakugyan va- 
lamelly különös eset adná elő magát, a’ közülós ön
hatása körében foglaltatni kívánja, és magának fen- 
tartja, hasonlóul az igazgatók, valamint a’ választott
ság is, minden kicsapongó, és szükségtelen költségek
től el vannak tiltva, és csak a’ nélkülözhetetlenekre 
szorítva, — azonban a5 valasztottságnak hatalmában 
fog állani, hogy valamelly ujonban keletkezendő ér
dekes újságra, be nem várva a’ közgyűlés tartása 
idejét, az előfizetést megrendelhesse.

7. Ha mind a’ két igazgató hosszabb időre eltávoz
ván, vagy akármikép tisztében eljárni akadályoztat
nék, az igazgatóság előadása ’s befolyása mellett, a 
választottság e’ végre tartandó ülésében, kebeléből va
lakit kinevez, a’ ki az igazgatók helyét mindaddig 
tartja, mig egyik vagy másik hivatalát ismét folytat— 
hatandja.
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